
 
 

Lesbrief: Goed voorbereid op bedrijfsbezoek 
 
Als je op bedrijfsbezoek gaat is het voor het bedrijf, de leerkracht en de leerlingen prettig als de klas goed 
voorbereid is. Bereid je klas voor met 3 korte opdrachten.  
 
Opdracht 1  
Bekijk met de leerlingen een filmpje, de website of een folder over het bedrijf dat je gaat  
bezoeken. Kies een van onderstaande coöperatieve werkvormen om te brainstormen over het bedrijf.  
 
Brainstorm bijvoorbeeld over:  

• Bedenk zoveel mogelijk producten die het bedrijf maakt.  
• Bedenk zoveel mogelijk producten waar iets van dit bedrijf in zou kunnen zitten.  
• Bedenk zoveel mogelijk grondstoffen die het bedrijf gebruikt.  
• Bedenk zoveel mogelijk functies die er in het bedrijf zijn.  
• Bedenk zoveel mogelijk winkels die iets van dit bedrijf verkopen.  
• Bedenk zoveel mogelijk bedrijven die gebruik maken van dit bedrijf.  
• Bedenk zoveel mogelijk gereedschappen die er in dit bedrijf gebruikt worden.  
• Etc.  

 
Tafelrondje (5 – 10 min)  

1. De leerlingen zitten in een groepje.  
2. De leerkracht stelt een vraag met meerdere korte antwoordmogelijkheden.  
3. De leerlingen noteren om de beurt een antwoord op een vel papier. Pen en papier worden met de 

klok mee doorgegeven.  
4. Ga door tot de tijd om is.  

 
Beurtgooi (5 – 10 min)  

1. De leerlingen gaan in een kring staan.  
2. De leerkracht stelt een vraag en gooit de bal naar een leerling.  
3. De leerling geeft een antwoord op de vraag en gooit de bal naar een andere leerling.  
4. Zo steeds verder, alle leerlingen proberen een antwoord te geven dat nog niet genoemd is.  

 
Woordenweb (10-15 min.)  

1. Elke groep krijgt een groot vel papier. De groepsleden hebben elk een eigen kleur stift.  
2. Midden op het vel papier staat in een cirkel/vierkant het onderwerp of begrip. Wat roept dit bij de 

leerlingen op? Om de beurt, met de wijzers van de klok mee, schrijven of tekenen de leerlingen 
iets op.  

3. Vervolgens worden de relaties tussen de begrippen met lijnen aan gegeven.  
4. De woordenwebben worden opgehangen en toegelicht.  

 
Placemat (10-15 min.)  

1. Iedere groep krijgt een vel papier. In het midden staat een rechthoek.  
2. De leerkracht geeft een opdracht en de leerlingen schrijven individueel hun ideeën op.  
3. Na de individuele denktijd proberen de groepsleden tot een gezamenlijk antwoord te komen, dit 

schrijven ze in de rechthoek.  
4. De leerkracht vraagt om de reacties en naar de samenwerking.  

 

 

 
  



 
 

 
Opdracht 2 
Probeer samen met de leerlingen te bedenken in welke van de 7 werelden van techniek het  
bedrijf hoort dat je gaat bezoeken.  
 
Bekijk met de leerlingen eerst welke 7 werelden van techniek er zijn. 
Zie: www.jet-net.nl/7werelden   
 
De 7 werelden van techniek: 

1. Mens & Gezondheid 
2. Energie, Water & Veiligheid  
3. Voeding & Natuur 
4. Wonen, Werken & Verkeer 
5. Ontwerp, Productie & Wereldhandel 
6. Digitaal, Media & Entertainment 
7. Hi-tech & Science 

 
 

 
 
 
  

http://www.jet-net.nl/7werelden


 
 

 
Opdracht 3 
Als je op bedrijfsbezoek gaat krijg je te maken met de regels in een bedrijf. Dit is per bedrijf  
verschillend. Kijk met de leerlingen het filmpje: www.vimeo.com/223724673  
 
Maak 4 grote vellen papier met daarop de categorieën: Gedrag, Hygiëne, Veiligheid en  
Privacy. Laat de leerlingen op de vellen regels schrijven die van toepassing zouden kunnen zijn in het 
bedrijf dat je gaat bezoeken. Als de leerlingen regels op de posters hebben geschreven, ga dan met de 
leerlingen in gesprek over waarom bepaalde regels er zijn.  
 
Voorbeelden:  

Gedrag Hygiëne 

1. luisteren  
2. Niet rennen  
3. Nergens aan zitten  
4. Niet schreeuwen  
5. Wc vragen  
6. Netjes vragen stellen  
7. Niet doorheen praten  

 

1. sieraden af of afplakken  
2. Overschoenen  
3. Overkleding  
4. Gekleurde pleisters  
5. Handen wassen  
6. Haarnetje  
7. Geen toegang als je ziektes hebt.  
8. Niet eten en drinken.  
9. Geen tassen mee in het bedrijf. 

 
Veiligheid Privacy 

1. Belijning op de grond  
2. Heftrucks toeteren  
3. Blijf bij de rondleider  
4. Steek je handen nergens in  
5. Brandblussers  
6. Douches  
7. Nooduitgangen  
8. Luister naar beveiliger/hulplener/EHBO-er  
9. Niets mee naar binnen nemen  
10. Geen loszittende dingen meenemen  
11. Metalen af  
12. Telefoon uit  
13. Bordjes volgen  
14. Helm  
15. Veiligheidsbril  
16. oordopjes  

 
1. Geen foto en filmopnames  
2. Identiteitskaart mee  
3. Formulier geheimhouding ondertekenen  
4. Niet alle afdelingen van het bedrijf zijn 

toegankelijk.  
5. Lockers om spullen in te stoppen.  

 

 

http://www.vimeo.com/223724673

